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Marți, 3 iulie 2018

Ştei - Săldăbagiu de Munte

Tragedie în Sânnicolau Român

Pompierii militari din cadrul Stației Ștei au intervenit, duminică, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la
un apartament situat la etajul 1 al unui bloc de locuințe
de pe strada Garoﬁței din
localitate.

O femeie de 80 de ani a fost găsită decedată într-o anexă afectată de un incendiu, în
Sânnicolau Român. Chemați la fața locului,
pompierii au luptat pe două fronturi, stingând incendiu în 20 de minute, și căutând
femeia. Din păcate, corpul acesteia a fost
găsit carbonizat.

Incendiu stins, muniţie asanată
Incendiul, care se manifesta
la bucătăria locuinței, a fost
localizat și lichidat în limitele
găsite, în aproximativ 10 minute. Ca urmare a producerii
evenimentului, provocat cel
mai probabil de un scurtcircuit
determinat de un cablu electric defect, au ars un aragaz, o
hotă, o fereastră și elemente de
mobilier din încăperea afectată
de ﬂăcări.
În scopul preîntâmpinării
unor astfel de evenimente, Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă „Crişana” recomandă
bihorenilor respectarea următoarelor măsuri de apărare împotriva incendiilor: nu utilizaţi
instalaţii și aparate electrice
uzate, defecte sau improvizate,
cu conductori neizolaţi, prize
sau întrerupătoare cu defecţiuni, siguranţe necalibrate,
doze sau derivaţii fără capace
de protecţie; pentru remedierea defecţiunilor la instalaţii
și aparate electrice și pentru
veriﬁcarea periodică a instalaţiilor electrice apelaţi numai
la personal autorizat; nu suprasolicitaţi instalaţiile electrice
prin racordarea mai multor
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consumatori mari (radiatoare, plite electrice, aeroterme,
boilere, aparate de aer condiţionat și altele asemenea) din
aceeași priză, în același timp;
nu utilizaţi aparatele electrice
cu mâinile ude și nu trageţi de
cablu pentru debranșarea lor.
Păstraţi la îndemână un stingător cu pulbere şi veriﬁcaţi
valabilitatea acestuia. În cazul
în care asistaţi la un incendiu
electric, nu folosiţi niciodată o
soluţie lichidă pentru stingerea
focului. Apelaţi numărul de urgenţă 112.
Tot duminică, între orele
21.20 - 22.10, specialiştii pi-

Curs de vară

Pentru a forma şi dezvolta competenţele cadrelor didactice privind păstrarea
şi promovarea identităţii naţionale româneşti prin intermediul actului educaţional,
TopFormalis organizează un curs de vară cu
tema „Educația pentru valori tradiționale
în context european”.
Activităţile de formare vor avea loc la Oradea - Tășad (24/25 iulie), respectiv Deva – Simeria – Sarmisegetusa, Hunedoara (28/29 iulie). Formatori vor ﬁ Valentin Blândul, Florin
Sfrengeu, Sergiu Praporgescu, Carlton Fitzgerald și Simona Laurian-Fitzgerald.
Grupul-ţintă al programului va ﬁ format din
15-20 de elevi, studenți și cadre didactice care
predau în limba română în şcolile din comunităţile româneşti din ţările limitrofe României,
respectiv care predau în ţară.
Înscrierea participanţilor se poate face trimiţând un e-mail la adresa topformalis@gmail.
com în care vor ﬁ precizate numele complet
al persoanei interesate, unitatea de învăţământ
din care provine, datele de contact, respectiv
acţiunea la care doreşte să participe (Bihor şi/
sau Hunedoara). Opţional, vor ﬁ menţionate
informaţii despre nevoia de cazare sau transport cu microbuzul. Termenul limită pentru
înscriere este 15 iulie.
Informaţii suplimentare puteţi obţine pe
site-ul Asociaţiei pentru Educaţie şi Formare
„TopFormalis”.
 R.C.

rotehnicieni ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă
„Crişana” al judeţului Bihor au
desfăşurat pe raza localității
Săldăbagiu de Munte o operaţiune de asanare a teritoriului
de muniţia rămasă neexplodată. Ajuns la locul indicat de
apelantul numărului unic 112,
echipajul de pompieri militari a identiﬁcat un proiectil
de artilerie de calibru 120 de
milimetri, provenit din cel
de-al Doilea Război Mondial.
Proiectilul, descoperit de un
cetăţean în timpul unei plimbări prin pădure, a fost ridicat, transportat şi depozitat în

condiţii de siguranţă de către
echipajul pirotehnic, urmând
a ﬁ distrus ulterior prin explozie controlată. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
„Crişana” al judeţului Bihor
recomandă persoanelor care
descoperă muniţii neexplodate, să nu le atingă, iar când
execută diferite activităţi şi
depistează muniţii, să sisteze
imediat lucrările, să îndepărteze întregul personal din zona
periculoasă şi să anunţe de
urgenţă, prin intermediul numărului unic 112, serviciile de
urgenţă profesioniste.
 R.C.

Beiuş. Majorarea tarifelor CAO

Respinsă de consilierii PSD și M10
Pe ordinea de zi a ultimei ședințe
ordinare a Consiliului Local Beiuș
s-a aﬂat și proiectul de hotărâre privind aprobarea modiﬁcării tarifului
practicat de Compania de Apă Oradea SA pentru serviciul public de canalizare-epurare, începând cu 1 iulie
2018.
Conform solicitării celor de la CAO,
tariful la canal-epurare ape uzate menajere ar trebui să crească de la 2 lei
și 14 bani, cu TVA inclusă, la 2 lei și
37 de bani, cu peste 10,7 la sută. Primarul Petru Mlendea-Căluș, raportor
la acest punct, a reiterat succint la fel
de laconicele motive pe care conducerea CAO le-a invocat în favoarea
majorării semniﬁcative a tarifului la
canalizare-epurare: „acoperirea cheltuielilor de exploatare și a resurselor
pentru rambursarea la termenul scadent a obligațiilor ﬁnanciare ce rezultă
din Acordurile de Împrumut BERD,
precum și continuarea programului de
reabilitare a sistemului de canalizare și
epurare a apelor uzate.”
Consilierii pesediști prezenți și Ovidiu Bunta, de la Partidul M10, s-au
abținut, motivând că adresa Companiei

de Apă nu conține argumente explicite,
detaliate, în favoarea majorării tarifului
la canalizare-epurare și că aleșii locali
trebuie să apere interesele concitadinilor și nu pe ale unui agent economic,
indiferent care ar ﬁ acesta.
Consilierii locali PNL, ALDE și
UDMR prezenți au votat în bloc pentru majorarea tarifului cu aproape 11 la
sută, Nicolae Foﬁu (ALDE) aﬁrmând
chiar că e bine să crească acest tarif.
În condițiile absenței a patru consilieri locali - trei din alianța PNL-ALDEUDMR-M10 (Ovidiu Dăescu, Monica
Teaha și Călin Maior) și a unuia de la
PSD (Aurica Liga), cele șase abțineri
au cântărit greu și, cu toată sforțarea
liberalilor și a aliaților din ALDE și
UDMR, proiectul de hotărâre a fost
respins.
 Dan ISPAS

O octogenară a ars
de vie în propria casă

Alerta a pornit de la un apel la 112 făcut ieri,
2 iulie, în jurul orei 13.20. Un bărbat sesiza Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Crişana” al judeţului Bihor că a izbucnit un incendiu
la o gospodărie situată în localitatea Sânnicolau Român, semnalând totodată posibilitatea
ca proprietara să ﬁ fost surprinsă de ﬂăcări în
interior.
La adresa indicată, au fost mobilizate de urgenţă două echipaje din cadrul Detaşamentului
de Pompieri Salonta şi echipajul de prim ajutor
caliﬁcat al subunității, precum și Serviciul
Voluntar pentru Situații de Urgență al unității
administrativ-teritoriale.
În momentul sosirii echipajelor de stingere,
ﬂăcările se manifestau violent în interiorul
unei construcții auxiliare (bucătărie de vară),
lipită de casă, existând pericolul extinderii
acestora la locuință.
Forțele de intervenție au acționat simultan
pentru căutarea posibilei victime, stingerea
incendiului și protecția locuinței. Din nefericire, în interiorul anexei, pompierii militari au
găsit corpul carbonizat al proprietarei, în vârstă
de 80 de ani.
Incendiul a fost localizat şi lichidat în aproximativ 20 de minute, echipajele de stingere împiedicând propagarea acestuia la casă. Pagubele materiale înregistrate au constat în bunurile
aﬂate în bucătăria de vară. Cauza izbucnirii
incendiului este în curs de cercetare.
 R.C.

Reținut de polițiști
și arestat de magistrați

Ar ﬁ tâlhărit o femeie

Polițiștii Biroului de Combatere a
Infracțiunilor contra Persoanei din cadrul
Poliției Municipiului Oradea au identiﬁcat și
cercetat joi, 28 iunie, un bărbat de 42 de ani,
din Țețchea, bănuit de comiterea infracţiunii de tâlhărie caliﬁcată.
În urma cercetărilor efectuate, polițiștii îl
bănuiesc pe acesta că, la 4 mai, în jurul orei
19.20, ar ﬁ sunat la ușa apartamentului unei
orădence de 80 de ani și i-ar ﬁ solicitat să îi
umple un bidon cu apă, pătrunzând în locuință
pe ușa lăsată deschisă, în timp ce aceasta umplea recipientul respectiv cu apă. Acesta este
bănuit că ar ﬁ sustras din mâna octogenarei o
pungă cu bani și ar ﬁ împins-o, aceasta căzând
și suferind leziuni care necesită pentru vindecare între 95 și 100 de zile de îngrijiri medicale. Cel în cauză este bănuit că, după ce victima
a căzut, i-ar ﬁ cotrobăit prin casă și ar ﬁ sustras
banii găsiți, refuzând în tot acest timp să părăsească locuința, la cererea acesteia. Prejudiciul
total provocat astfel a fost estimat la 500 lei.
În urma continuării cercetărilor și administrării probatoriului în cauză, polițiștii Biroului
de Combatere a Infracțiunilor contra Persoanei
din cadrul Poliției Municipiului Oradea l-au
reținut pe bărbatul de 42 de ani pentru 24 de
ore în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean
Bihor. Vineri, 29 iunie, acesta a fost prezentat
la Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea,
iar judecătorul de drepturi și libertăți a emis pe
numele acestuia un mandat de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.
Polițiștii continuă cercetările sub supravegherea unui procuror.
 R.C.

